
 
 
 
 
 

 

 

Kladno 2018 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky 

 

 

 

Analýzy artefaktů v záznamu rSO2 

monitoru NIRS 

 

Analysis of artefacts in the rSO2 data record 

from NIRS monitor  

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika 

Studijní obor: Biomedicínský technik 

 

Autor bakalářské práce: David Kolář 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kudrna, Ph.D



 
  

 

 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem “Analýzy artefaktů v záznamu rSO2 

monitoru NIRS“ vypracoval samostatně a použil k tomu úplný výčet citací použitých 

pramenů, které uvádím v seznamu přiloženém k diplomové práci.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu §60 Zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon).  

 

V …...……… dne …...……….         …...….………...………………... 

 David Kolář 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěl bych velice poděkovat Ing. Petru Kudrnovi, Ph.D. za odbornou pomoc, za veškeré 

poskytnuté rady, vedení práce, neutuchající trpělivost a přátelské prostředí, které mi bylo 

poskytnuto při tvorbě bakalářské práce.  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název bakalářské práce:  

Analýzy artefaktů v záznamu rSO2 monitoru NIRS 

 

  

ABSTRAKT:  

Pomocí metody Near-infrared Spectroscopy (NIRS) se snímá regionální oxygenace 

(rSO2), která má velký význam v oblasti neonatologie. Cílem této práce bylo navrhnout 

a analyzovat artefakty, které mohou rušit signál z přístroje NIRS. V potaz byly brány 

artefakty, které se mohou reálně vyskytnout přímo v praxi při samotném monitorování. 

Po návrhu artefaktů došlo k vypracování metodiky pro měření a identifikaci vlivu 

navržených artefaktů na signál rSO2 a následně k samotnému pilotnímu měření na třech 

různých přístrojích NIRS. Nakonec byla navržena a diskutována filtrace pro artefakty 

obsažené v měřeném signálu rSO2. 
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The Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) method detects regional oxygenation (rSO2), 

which is of major importance in neonatology. The aim of this work was to design and 

analyze artifacts those can disturb the NIRS signal. Considerations include artifacts those 

can occur directly in practice during monitoring themselves. After the design of artifacts, 

a methodology was developed for the measurement and identification of the influence of 

the proposed artifacts on the rSO2 signal and then the pilot measurement was carried out 

on three different NIRS devices. Finally, filtering for artifacts contained in the rSO2 signal 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

rSO2 % Regionální oxygenace tkáně 

CO2  Oxid uhličitý 

pO2 Pa Parciální tlak kyslíku 

Hb  Hemoglobin 

O2Hb  Oxyhemoglobin 

HHb  Deoxyhemoglobin 

pCO2 Pa Parciální tlak oxidu uhličitého 

pH  Záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových 

kationtů 

𝜀𝛼 l·mol-1·m-1 Absorpční koeficient 

𝐴  Absorpce světla 

𝑐 mol·l-1 Koncentrace chromoforu 

𝐼 W·m-2 Intenzita záření 

𝑑 mm Délka optické dráhy média 

Δ  Změna (delta) 

StO2 % Absolutní hodnoty saturace tkáně 

𝜙𝑗0𝑘  Parametr škálovací funkce 

𝜓𝑗𝑘  Parametr vlnkové funkce 

𝑣j0k  Aproximační koeficient 

𝜔𝑗𝑘  Detailní koeficient 

B  Přechodový model 

𝑤𝑘  Systémový šum 

𝐻  Matice mapující skutečný stav jevu 

SpO2 % Saturace hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

NIRS Blízká infračervená spektroskopie (Near-infrared Spectroscopy) 

IVH Krvácení do nitrolebečního systému (Intraventricular hemorrhage) 

CNS Centrální nervová soustava 

BPG 2,3-bisfosfoglycerát 

PET Pozitronová emisní tomografie 

MRI Magnetická rezonance 

LED Elektroluminiscenční dioda (Light-Emitting Diode) 

TOI Oxygenační index tkáně (Tissue oxygenation index) 

nTHI Normalizovaný tkáňový index hemoglobinu 

ASCII Americký standardní kód pro výměnu informací (American Standard Code 

for Information Interchange) 

PCA Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis) 

EKG Elektrokardiografie 

EEG Elektroencefalografie 

FIR Filtr s konečnou impulzní odezvou (Finite impulse response) 

RDS Syndrom dechové tísně (Respiratory Distress Syndrome) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivita_(chemie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
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1 Úvod  

V současné době dochází k neustálému rozvoji neinvazivních diagnostických metod 

a jejich začleňování do klinické praxe. Jednou z metod, která aktivně doplňuje standardní 

monitoring životních funkcí pacientů je metoda NIRS (Near-infrared Spectroscopy), 

která poskytuje informace o regionální oxygenaci tkání, resp. orgánů, což je vyjadřováno 

pomocí parametru rSO2 (regionální oxygenace). V praxi se přístroje, které měří 

regionální oxygenaci hojně využívají v neurochirurgii, kardiochirurgii a v neonatologii.  

U novorozenců nachází metoda uplatnění např. při detekci závažných patologických 

stavů, kam lze řadit např. intrakraniální krvácení (IVH – krvácení do nitrolebečního 

systému), nízký intrakraniální tlak a podobně.  

Monitorování hemodynamického stavu je náročné a použitím standardních monitorů 

pro monitorování krevního tlaku a pulsní oxymetrie je poskytována celková informace. 

Důležité je však znát dílčí informace o mozku. Z tohoto důvodu je poptávka po zařízení, 

které umožňuje kontinuální a neinvazivní sledování fyziologické cirkulace krve – NIRS 

zařízení. [1,2] 

V současné době je indikováno sledování regionální oxygenace mozku zejména 

u novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností, tj. pod 750 gramů. Právě u této 

skupiny pacientů je výskyt IVH častým případem novorozenecké úmrtnosti vzhledem 

k nezralosti mozkové tkáně a problematice lokalizace vzniku krvácení. [4] 

Sledování rSO2 a životních funkcí pacienta bohužel neumožňuje pouze jeden přístroj 

a v praxi dochází k problému se vzájemným párováním dat pro detailnější pochopení 

monitorovaných dějů. U monitorování rSO2 občas dochází, stejně jako u jiných měření, 

k jistým druhům artefaktů. Tyto rušivé elementy ovlivňují sledovanou hodnotu, nebo 

hemodynamickou křivku regionální saturace. 

Cílem práce je proto navrhnout a analyzovat artefakty, které mohou rušit signál 

z přístroje NIRS. V potaz jsou brány artefakty, které se mohou reálně vyskytnout přímo 

v praxi při samotném monitorování. Po analýze jsou vybrány nejvýraznější zdroje 

artefaktů a je provedeno srovnání vlivu těchto artefaktů na přístrojích NIRS od různých 

výrobců. Nakonec je navržena a diskutována filtrace daných artefaktů.  
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1.1 Krev 

Krev je červená, neprůhledná a vazká tekutina, která představuje součást vnitřního 

prostředí organismu a jedná se o vysoce specializovanou tkáň. Je složena z tekuté krevní 

plazmy a suspenze krevních buněk rozdělených na červené a bílé krvinky a krevní 

destičky. Význam krve spočívá v mnoha významných funkcích, které zastává. Každá 

z těchto funkcí se podílí na udržování stálého vnitřního prostředí uvnitř organismu, 

tzv. homeostáza. Mezi její nejvýznamnější funkce patří transport živin, dýchacích plynů, 

hormonů nebo například vitamínů. [1] 

Celkové množství krve v těle je poměrně stálé. Krev tvoří asi 1/13 hmotnosti těla, 

což je u dospělého muže 5–6  litrů. Ženy mají průměrně okolo 4,5 litru. Vzhledem 

k významu krve je celkový její objem trvale regulován především přestupem vody z krve 

do tkání (objem cirkulující krve se zmenšuje) a z tkání do krve (zvětšuje se objem krve). 

Při nadbytečném přívodu tekutin, který přesahuje skladovací možnosti tkání, je voda 

vylučována ledvinami. Tyto základní mechanismy zajišťují i při značném přetížení 

organismu poměrně dlouho nezměněný objem krve. Krev není v organismu rozdělena 

rovnoměrně. Nejvíce jí je v žilách, zejména ve svalstvu a v plicích. Lidský organismus 

snese bez větších potíží ztrátu krve do 550 ml. Chybějící krev je během několika hodin 

doplněna tekutinou z tkání a vyplavením krvinek ze sleziny. [27] 

1.1.1 Červené krvinky 

Červené krvinky (erytrocyty) jsou bezjaderné buňky obsahující v cytoplazmě 

červené krevní barvivo, hemoglobin, na který se váže kyslík a oxid uhličitý. Tvarem lze 

erytrocyt přirovnat ke kouli slisované z protilehlých pólů do tvaru destičky, jejíž průměr 

je okolo 7,4 mikrometrů. Tento nezvyklý tvar je funkčně velmi výhodný. Kyslík a oxid 

uhličitý se tak dostávají nejkratší cestou k červenému barvivu v celém rozsahu krvinky 

(Obr. 1.1). [27] 

Obr. 1.1: Červená krvinka [27] 
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Před vyplavením erytrocytů do krevního oběhu ztrácejí červené krvinky jádro. 

Bezjaderné buňky se nemohou dělit, a proto i erytrocyty přežívají v oběhu pouze asi 

100–120 dní. Tvorba červených krvinek je řízena erytropoetinem, který vzniká 

v ledvinách. Produkce erytropoetinu je závislá na množství kyslíku. Klesá-li tlak kyslíku 

(např. ve vysokých nadmořských výškách), tvoří se více erytropoetinu, který povzbuzuje 

kostní dřeň k tvorbě vyššího množství erytrocytů. Druhým regulátorem krvetvorby je 

samotné množství erytrocytů. Při vyšším počtu červených krvinek v cirkulující krvi 

klesá jejich tvorba v kostní dřeni. Ke vzniku červených krvinek v kostní dřeni je 

zapotřebí dostatečný přísun bílkovin, železa a vitaminu B12. Erytrocyty se v průběhu 

svého života v oběhu postupně opotřebovávají a jsou likvidovány ve slezině. Jednotlivé 

složky rozpadajících se krvinek jsou organismem používány k výstavbě nových erytrocytů. 

V průběhu života počet červených krvinek kolísá. Po narození je množství erytrocytů 

o 10 % vyšší, pak dochází k jejich rozpadu a poklesu. Za fyziologických podmínek stoupá 

počet erytrocytů při dlouhodobém pobytu ve větších nadmořských výškách (nad 1000 m). 

Vzestup počtu červených krvinek je způsoben nedostatkem kyslíku. [27]  

1.1.2 Hemoglobin 

Červené krevní barvivo hemoglobin je složeno ze dvou složek. Mezi tyto složky patří 

bílkoviny globinu, které vážou barevnou část – hem. Hem má ve své molekule železo, 

na které se v plicích váže kyslík. Vazba je velmi volná, a proto se kyslík ve tkáních 

poměrně snadno opět uvolňuje. Ve 100 mililitrů krve dospělého muže je 16 gramů 

hemoglobinu. U ženy 14,5–15,5 gramů. Toto množství červeného krevního barviva je 

schopné vázat asi 20 ml kyslíku. Tkáně ani při maximálním zatížení neodebírají takové 

množství kyslíku. [27] 

1.2 Krevní oběh 

Cévní systém lidského těla je vybudován na principu uzavřené soustavy trubic, které 

se v jednotlivých úsecích liší stavbou a tím i vlastnostmi a propustností svých stěn. Z levé 

srdeční komory vystupuje silnostěnná tepna – aorta, která je základem velkého krevního 

oběhu. Větvemi aorty jsou velké tepny, které se dále dělí a vstupují do orgánů a tkání. Tepny 

postupným větvením stále zmenšují svůj průsvit, a jsou proto stále užší. Aorta má vnitřní 

průsvit asi 30 mm. Běžné tepny zásobující svaly a orgány jsou široké asi 5 –1 5  mm. 

Klesne-li průsvit tepen až na 0,3 mm, mluvíme o arteriolách. [1,3] 

Arterioly obsahují ve své stěně poměrně velké množství svaloviny, která svým 

smrštěním vyvolává rozsáhlé změny průsvitu a tím i změny v průtoku krve. Průsvit arteriol 

ovlivňuje i odpor v cévním řečišti, a reguluje tak krevní tlak. Arterioly se dále větví do sítí 

kapilár, jejichž průsvit se pohybuje od 7 do 50 mikrometrů. Ze sítí kapilár vzniká žilní část 

krevního oběhu. Hranice mezi žilní a tepennou polovinou oběhu není přesná a probíhá 

na úrovni vlásečnic, kde jediným rozlišovacím znakem mezi tím, jde-li ještě o část tepennou 
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nebo již část žilní, je stupeň nasycení krve kyslíkem. Žilní část řečiště začíná tkáňovými 

kapilárami, ze kterých vznikají malé žíly (venuly). Venuly přecházejí do větších žil (venae), 

které odvádějí krev do systému dolní a horní duté žíly. Horní i dolní dutá žíla přivádějí 

krev do pravé srdeční síně. Na Obr. 1.2 je možné vidět stavbu cév. Větší cévy mají 

trojvrstevnou stěnu. [3] 

a) Vnitřní vrstvu cévní stěny tvoří výstelka složená z plochých endotelových buněk, 

které svojí stavbou zajišťují hladký a nesmáčivý vnitřní povrch. 

 

b) Střední vrstva cévní stěny je tvořena hladkou svalovinou, jejíž svalové buňky jsou 

spirálně a kruhovitě orientovány. Vrstva hladké svaloviny umožňuje změnu 

průsvitu cév, regulaci krevního průtoku (krevního tlaku) a dodává cévní stěně 

pružnost. Velké cévy, hlavně tepny mají tuto vrstvu velmi silnou. 

 

c) Vnější vrstva cév je vazivová. Ve vazivu je hojně elastických vláken, zvyšujících 

pružnost cévní stěny. Vazivo je zároveň tkání, ve které probíhají nervy pro hladkou 

svalovinu cév. 

Jednotlivé typy cév se liší tím, že mají některou z vrstev více nebo méně vyvinutou. 

Tepny a žíly velkého průsvitu mají všechny tři vrstvy dobře diferencovány. U tepen je 

svalová vrstva vždy silnější. Kapiláry mají zcela redukovanou střední a zevní vrstvu a 

jejich stěnu tvoří pouze endotel, který je pro řadu látek dobře propustný. Kapiláry 

v orgánech a tkáních mají proto základní úlohu při látkové výměně a difuzi tekutin a 

plynů. Jedině kapilární oddíl cévního řečiště je natolik prostupný a má takovou plochu, aby 

mohl zprostředkovat látkovou výměnu mezi krví a tkáněmi. [1,3,27] 

 

Obr. 1.2: Stavba cév [3] – upraveno 

 

Obr. 1.2: Stavba cév [3] - upravenoObr. 1.1: Stavba cév [3] - upraveno 

 

Obr. 1.2: Stavba cév [3] - upraveno 

 

Obr. 1.2: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upravenoObr. 1.2: Stavba cév [3] - 

upravenoObr. 1.3: Stavba cév [3] - upraveno 

 

Obr. 1.2: Stavba cév [3] - upravenoObr. 1.4: Stavba cév [3] - upraveno 
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1.2.1 Oběh krve u plodu 

Krevní oběh plodu je modifikován tak, aby docházelo k výměně krve mezi tělem 

plodu a placentou. Placenta tedy nahrazuje plíce plodu, funguje jako orgán pro výměnu 

krevních plynů. Krev se zde obohacuje kyslíkem a živinami a zbavuje se odpadních látek 

(CO2). Fetální hemoglobin se zde sytí kyslíkem na 60 %, nedosahuje tedy hodnot saturace 

adultního hemoglobinu v plicích (98 %). A dále krev obchází plíce, jež jsou u plodu 

v děloze nefunkční. [28] 

Krev z těla plodu je odváděna párovými tepnami, které vstupují do pupečníku. 

Po okysličení a výměně metabolitů je krev z placenty vedena opět pomocí pupečníku zpět 

do těla plodu. Skoro polovina krve se dostává do jater, kde se zpracovávají živiny. Protože 

fetální játra nedokáží pojmout celý objem krve, vytváří se spojka – ductus venosus 

Aranzii, která obchází játra a napojuje se přímo na dolní dutou žílu. Část okysličené krve 

z placenty tedy přitéká rovnou do srdce. Okysličená krev se pak z levého srdce dostává 

do oblouku aorty a jeho větvemi především do cév hlavy, krku a horních končetin. [1,28] 

Odkysličená krev z hlavy, krku a horních končetin přitéká do horní duté žíly a její 

cestou dál do pravé síně a dále pokračuje z pravého srdce do plicnice a z ní se většina 

krve dostává spojkou do aorty – ductus arteriosus Botalli. Touto spojkou jsou obcházeny 

plíce, které jsou u plodu zkolabované a nefunkční. Nejsou tedy dostatečně vyvinuty, díky 

kontrahovaným plicním arteriím je v nich vysoký proudový odpor a plícemi protéká jen 

10 % srdečního výdeje plodu. [28] 

1.2.2 Změny fetálního oběhu po porodu 

a) Přerušení placentárního krevního oběhu 

b) Zánik fetoplacentární jednotky 

c) Začátek dýchání plícemi a s ním spojené změny krevního oběhu. 

Během porodu přestává krev proudit placentou a dítě se dostává do hypoxie. Úbytek 

kyslíku a zvýšený parciální tlak CO2 v krvi způsobí podráždění dýchacího centra v CNS 

a vyvolá dýchací pohyby dítěte. Při průchodu plodu porodním kanálem se pasivní 

kompresí hrudníku vypudí zhruba 30 ml fetální plicní tekutiny z plic a trachey (zbytková 

část fetální plicní tekutiny se resorbuje). Po porodu nastává dekomprese hrudníku, která 

vyvolá malý pasivní nádech. Plíce se po prvním vdechu rozšíří a vteče do nich úměrné 

množství krve, která se tu již okysličuje. Provzdušnění plic vede ke vzniku povrchového 

napětí, zodpovědného za smrštivou sílu, která se podílí na pasivním výdechu. Důsledkem 

těchto změn je nárůst krevního a lymfatického průtoku plícemi. Stabilizace plicní 

ventilace vyvolá podněty k přestavbě fetálního krevního oběhu na oběh novorozenecký. 

Z plic se uvolňuje bradykinin, který je závislý na vysokém sycení krve kyslíkem. [1,28] 

https://www.wikiskripta.eu/w/Plod
https://www.wikiskripta.eu/w/Krev
https://www.wikiskripta.eu/w/Placenta
https://www.wikiskripta.eu/w/Hemoglobin
https://www.wikiskripta.eu/w/Pl%C3%ADce
https://www.wikiskripta.eu/w/D%C4%9Bloha
https://www.wikiskripta.eu/w/Pupe%C4%8Dn%C3%ADk
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1.3 Vazba kyslíku 

Za normální fyziologický stav se považuje navázání 97 procent kyslíku v krvi 

proudící z plic do periferních tkání na hemoglobin (Hb). Zbývající 3 % jsou fyzikálně 

rozpuštěná v plazmě. Kyslík se váže na hemoglobin, pokud je pO2 vysoký, a naopak se 

snaží zbavit vazby, pokud je pO2 nízký. Z toho vyplývá vlastnost kyslíku ve vztahu 

k hemoglobinu. Kyslík se chová reverzibilně. [1,3] 

1.4 Saturace krve kyslíkem 

Saturace krve kyslíkem udává procentuální zastoupení kyslíku v krvi. Jelikož se 

hemoglobin skládá z oxyhemoglobinu O2Hb, deoxyhemoglobinu HHb, 

karboxyhemoglobinu a methemoglobinu, tak se právě tato saturace vypočítá podílem 

oxyhemoglobinu ku zbytku všech složek hemoglobinu. Hodnoty saturace jsou závislé 

na parciálním tlaku kyslíku v krvi. Tato závislost je vyjádřena vazebnou křivkou 

hemoglobinu pro kyslík, která je na Obr. 1.3. Tato křivka má tzv. sigmoideální tvar. [1,3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posun křivky doprava znamená, že při stejném tlaku se váže na hemoglobin méně 

kyslíku. Při posunu křivky doleva nastává situace opačná. Mezi další faktory ovlivňující 

saturaci hemoglobinu patří pH, pCO2, teplota nebo 2,3-bisfosfoglycerát (BPG). Čím vyšší 

koncentrace 2,3-bisfosfoglycerátu, tím nižší afinita hemoglobinu ke kyslíku a nastává 

tedy posun saturační křivky doprava. Hodnoty pH či pCO2 neovlivňují pouze navázání 

kyslíku na hemoglobin v plicních kapilárách, ale i jeho odevzdání do tkání. [1,3] 

Obr. 1.3: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upraveno 

 

Obr. 1.3: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upravenoObr. 1.5: Vazebná křivka kyslíku v 

krvi [3] – upraveno 

 

Obr. 1.3: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upraveno 

 

Obr. 1.6: Absorpce oxyhemoglobinu O2Hb, deoxyhemoglobinu HHb, vody a objemové 

kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upravenoObr. 1.3: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] 

– upravenoObr. 1.7: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upraveno 

 

Obr. 1.3: Vazebná křivka kyslíku v krvi [3] – upravenoObr. 1.8: Vazebná křivka kyslíku v 

krvi [3] – upraveno 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=2,3%E2%80%93bisfosfoglycer%C3%A1t&action=edit&redlink=1


   

16 

1.5 Near-infrared Spectroscopy 

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je spektroskopická metoda, která zahrnuje 

blízkou infračervenou oblast z elektromagnetického spektra (tedy 700–1000 nm). Jedná 

se o neinvazivní metodu pro měření střední hodnoty regionální oxygenace tkáně. NIRS 

na rozdíl od střední infračervené spektroskopie dokáže proniknout hluboko do vzorku. 

NIRS se velmi osvědčila například při výzkumu mozku novorozenců, kde PET či MRI 

není ve všech zemích povolena a manipulace s pacientem není zpravidla jednoduchá 

kvůli přístrojům připojeným k pacientovi. Další aspekt, který zde hraje roli, je cena 

inkubátoru do MRI, která je značně vysoká. Mezi hlavní výhody NIRS patří možnost 

kontinuální monitorace nasycení krve kyslíkem v tkáních na různých částech těla 

pacienta. [2,4] 

 Pří této metodě je tkáň penetrována elektromagnetickým zářením o vlnové délce 

(700–1000 nm). Metoda NIRS je založena na průhlednosti biologické tkáně světlem 

v blízké infračervené části spektra a její následné absorpci chromofory (pigmentované 

komponenty) přítomnými v oxygenovaném hemoglobinu a 

deoxygenovaném hemoglobinu v tkáních. Hloubka průniku záření do tkáně závisí 

na vlnové délce záření a vzdálenosti zdroje a detektoru. U běžně používaných senzorů 

pronikne blízké infračervené záření do hloubky 1–2,5 centimetru, což umožňuje vyšetřit 

například mozkovou tkáň. To je důvod, proč se nepoužívá viditelné světlo, jelikož je 

při průchodu několika složkami tkáně zeslabeno a proniká jen na krátkou vzdálenost. 

Kromě výhody relativně hluboké penetrace několika centimetrů je spektrální oblast NIRS 

charakterizována také typickými rozdíly ve spektru oxygenovaného a deoxygenovaného 

hemoglobinu (Obr. 1.4), jelikož optické zobrazování v tkáni je dáno vztahem absorpčních 

spekter těchto dvou druhů hemoglobinu. Specifické záření pohlcované 

oxyhemoglobinem je infračervené. Deoxyhemoglobin absorbuje spíše červené záření. 

Koncentrace oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu v krvi je proměnná a s touto 

vlastností koreluje i absorpce záření o určitých vlnových délkách. [2,4,5,6] 
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Typickým zdrojem elektromagnetického záření, které se u NIRS realizuje je LED 

dioda, či laserový paprsek. Detektory jsou nejčastěji realizované fotodiodami. Senzor 

může obsahovat jeden i více zdrojů, či detektorů záření v závislosti na počtu používaných 

vlnových délek záření. [8] 

1.5.1 Historie NIRS 

Zatímco NIRS jako přístroj se teprve nedávno dostal do klinické péče, technika 

NIRS byla už poprvé popsána v roce 1937 Millikanem, který vyvinul oxymetr využívající 

dvě vlnové délky. První přístroj NIRS byl představen v 70. letech jako neinvazivní 

monitor pro sledování rovnováhy mezi oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem. V roce 

1977 bylo změřeno absorpční spektrum blízkého infračerveného záření (NIR) na hlavě. 

Dřívější studie, které proběhly, byly popsány hlavně na hlavách novorozenců, protože 

infračervené záření je schopné lehce procházet lebkou novorozence. V roce 1987 byla 

změřena saturace hemoglobinu v mozkové kůře dospělého jedince za použití NIR záření, 

které se odrazilo zpět na pokožku hlavy. [7,10] 

1.5.2 Matematický základ a princip metody NIRS 

Fyzický a matematický základ technologie NIRS je založen na upravené verzi 

Lambert-Beerova zákona, v němž se uvádí, že část světla procházející přes určitou hmotu 

je z určité části absorbována pomocí chromoforu této hmoty. Chromofor je část hmoty, 

neboli molekuly, zodpovědný za její barvu. Hmotu, neboli molekulu, jsme schopni vidět 

takovou barvou, která není absorbována v určitém spektru vlnových délek viditelného 

světla. Viditelné světlo, které zasáhne chromofor, může být absorbováno excitováním 

elektronu z jeho základního stavu do stavu excitovaného. Velikost absorbance záleží 

Obr. 1.4: Absorpce oxyhemoglobinu O2Hb, deoxyhemoglobinu HHb, vody a objemové 

kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] – upraveno 

 

Obr. 1.4: Absorpce oxyhemoglobinu 𝑶𝟐𝑯𝒃, deoxyhemoglobinu 𝑯𝑯𝒃, vody a objemové 

kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upravenoObr. 1.9: Absorpce oxyhemoglobinu O2Hb, 

deoxyhemoglobinu HHb, vody a objemové kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upraveno 

 

Obr. 1.4: Absorpce oxyhemoglobinu 𝑶𝟐𝑯𝒃, deoxyhemoglobinu 𝑯𝑯𝒃, vody a objemové 

kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upraveno 

 

Obr. 1.10: Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopieObr. 1.4: 

Absorpce oxyhemoglobinu 𝑶𝟐𝑯𝒃, deoxyhemoglobinu 𝑯𝑯𝒃, vody a objemové kapaliny ve 

vztahu s vlnovou délkou [4] - upravenoObr. 1.11: Absorpce oxyhemoglobinu O2Hb, 

deoxyhemoglobinu HHb, vody a objemové kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upraveno 

 

Obr. 1.4: Absorpce oxyhemoglobinu 𝑶𝟐𝑯𝒃, deoxyhemoglobinu 𝑯𝑯𝒃, vody a objemové 

kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upravenoObr. 1.12: Absorpce oxyhemoglobinu O2Hb, 

deoxyhemoglobinu HHb, vody a objemové kapaliny ve vztahu s vlnovou délkou [4] - upraveno 
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na složení hmoty. Výsledkem je snížení intenzity vyzařovaného světla. Vztah mezi 

absorpcí a koncentrací chromoforu je dán Beer-Lambertovým zákonem: 

 

𝐴 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝐼0

𝐼
) = 𝜀𝛼 · 𝑐 · 𝑑  (1.1) 

 

kde 𝐴 je absorpce světla vyjádřená jako optická hustota (logaritmus poměru intenzity 

dopadajícího a procházejícího světla), 𝑐 je koncentrace chromoforu, 𝜀𝛼 je jeho absorpční 

koeficient závisející na vlnové délce a 𝑑 je tloušťka neboli délka optické dráhy roztoku 

nebo média [11]. 

Tato rovnice (1.1) platí pro médium s jedním chromoforem. Pokud se v médiu 

nachází více chromoforů, je třeba zohlednit tolik intenzit procházejícího světla, kolik je 

přítomných chromoforů. Výsledkem je soubor lineárních rovnic. Řešení této sady vede 

k algoritmu používanému ve většině systémů NIRS. [3,9]  

Lambert-Beerův zákon poukazuje na rozdíl mezi světlem procházejícím velkými a 

malými cévami. Pokud budou fotony NIR záření procházet jednou červenou krvinkou, 

absorbuje se jen malé procento záření. Avšak pokud by fotony procházely přes tlustou 

cévu s koeficientem extinkce 1, absorbance by byla mnohem vyšší než v prvním případě, 

a tak by pouze několik procent vyzářených fotonů zůstalo neabsorbováno. Vyzařování, 

snímání blízkého infračerveného záření a jeho konkrétního cílení na určitou tkáň je 

ovlivněno umístěním sond. Po průchodu vrstvami pokožky se některé světlo absorbuje, 

zatímco zbytek je rozptýlen zpět. Měřením množství vracejících se fotonů popsané jako 

funkce vlnové délky lze charakterizovat spektrální absorpci tkáně a odhadnout regionální 

nasycení krve kyslíkem, viz Obr. 1.5. 

Pro metodu měření NIRS nelze použít základní znění Lambert-Beerova zákona (1.2), 

protože biologická tkáň je rozptylové medium. Při průchodu záření tkání tedy dochází 

k útlumu, ale také i k rozptylu. Záření tedy neprochází mezi zdrojem a detektorem 

lineárně, a proto část záření není detekována. [13] 

 

𝐼 = 𝐼0 · 𝜀−𝑐·𝑑·𝜀𝛼   (1.2) 

 

kde 𝐼 je intenzita dopadajícího světla, 𝐼0 je intenzita procházejícího světla, 𝑐 je 

koncentrace chromoforu, 𝑑 je tloušťka tkáně a 𝜀𝛼 je absorpční koeficient. Tento 

neupravený Lambert-Beerův zákon lze použít pouze na nerozptylové medium. [11] 
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Každá běžná sonda NIRS se skládá z jednoho či více zdrojů a detektorů záření 

pro měření regionální saturace v různých hloubkách tkáně. Na trhu se nejběžněji setkáme 

se sondami, které obsahují jeden zdroj záření a jeho dva detektory. První dvojice, 

zdroj – 1. detektor, měří okysličení tkáně na jejím povrchu a druhá dvojice, 

zdroj – 2. detektor, měří okysličení tkáně do hloubky. Obě tyto dvojice jsou umístěny 

paralelně, viz Obr. 1.6. NIRS sice využívá záření NIR (700–1000 nm), podobné záření 

pulznímu oxymetru, avšak klíčový rozdíl spočívá v tom, že zatímco pulzní oxymetry 

monitorují pouze oxyhemoglobin v pulzním průtoku krve, NIRS sleduje rozdíl mezi 

oxygenovaným hemoglobinem (O2Hb) a deoxygenovaným hemoglobinem (HHb). 

Pro použití metody NIRS není nutné splnění podmínky pulzujícího krevního toku, 

na rozdíl od pulzní oxymetrie. O2Hb a HHb mají stejnou absorpci záření při vlnové délce 

800 nm, zatímco při 760 nm je záření primárně absorbováno deoxygenovaným 

hemoglobinem. Tento rozdíl absorpce mezi oběma druhy hemoglobinu odráží příjem 

kyslíku v tkáňovém lůžku. Toto měření je uváděno jako regionální saturace kyslíkem 

(rSO2). Důležitým poznatkem je to, že metoda NIRS při svých měření nerozlišuje žilní a 

arteriální krev. V cerebrální oxymetrii dostává NIRS přibližně 84 % svého příspěvku 

z venózní krve. [11,12] 

Obr. 1.5: Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopie 

 

Obr. 1.5: Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopieObr. 1.13: 

Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopie 

 

Obr. 1.5: Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopie 

 

Obr. 1.14: Paralelní snímaní prošlého světla NIRSObr. 1.5: Schéma typického měřícího 

systému blízké infračervené spektroskopieObr. 1.15: Schéma typického měřícího systému blízké 

infračervené spektroskopie 

 

Obr. 1.5: Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopieObr. 1.16: 

Schéma typického měřícího systému blízké infračervené spektroskopie 
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 Použití NIRS ve svalu se dříve předpokládalo jako problém, protože sval obsahuje 

kromě hemoglobinu také značné množství myoglobinu, který by mohl oxygenaci značně 

ovlivňovat. Nicméně další studie ukázaly, že NIRS primárně sleduje oxygenaci a 

deoxygenaci cévního hemoglobinu na úkor svalového myoglobinu. Měření saturace 

svalové tkáně probíhá přiložením sondy na dané místo, které nás zajímá z hlediska 

saturace. [11,9]  

1.5.3 NIRS v neonatologii 

Použití NIRS je u novorozenců velice výhodné kvůli jejich struktuře lebky. NIRS 

byla poprvé využita v klinickém výzkumu u novorozenců v roce 1985 a poskytla 

realistický pohled v otázce rozvoje a funkčnosti mozku u novorozenců. Užitečnost použití 

metody NIRS při novorozeneckých chirurgických zákrocích byla stanovena pomocí 

několika klinických studií a všechny tyto studie se shodly na zlepšení zdravotního stavu 

novorozenců. [13] 

Novorozenci jsou ohroženi různými faktory, jako je předčasné narození, zranění při 

porodu, či řada vrozených deformací. Monitorování krevního tlaku nebo 

echokardiografie nejsou optimálními možnostmi přesného klinického hodnocení průtoku 

krve orgány. NIRS může poskytovat nepřetržité neinvazivní sledování u lůžka, či 

inkubátoru bez přerušení běžné péče, což může být cenný doplněk ke stávajícímu 

sledování fyziologických parametrů u předčasně narozených dětí a ke sledování 

neonatálních onemocnění se změněným stavem perfuze. [10,13] 

Měření cerebrální oxygenace pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) 

získává stále důležitější roli v oblasti neonatologie. Několik společností již vyvinulo 

komerční zařízení využívající metodu NIRS. Přístroje se liší počtem používaných 

vlnových délek, konstrukcí senzorů, typem zdroje záření nebo počtem zdrojů a detektorů. 

Níže je pro přehled uveden stručný popis jednotlivých přístrojů, objevujících se na trhu a 

souhrn jejich parametrů. 

Obr. 1.6: Paralelní snímaní prošlého záření NIRS 

 

Obr. 1.17: Paralelní snímaní prošlého světla NIRS 

 

 

 

br. 1.7: Měření saturace svalové tkáně u kořene palce [12]Obr. 1.18: Paralelní snímaní 

prošlého světla NIRS 

 

Obr. 1.19: Paralelní snímaní prošlého světla NIRS 
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1.5.3.1 NIRO 200-NX 

NIRO-200 (Obr. 1.7) je monitor od firmy Hamamatsu Photonics K.K. 

(Hamamatsu City, Japonsko), který slouží k monitoraci oxygenace tkáně. Jednotka 

používá záření v infračervené oblasti k měření oxygenačního indexu tkáně (TOI). Tento 

index zaznamenává úroveň nasycení kyslíkem. Dále také jednotka měří změny 

koncentrace oxygenovaného hemoglobinu (ΔO2Hb), deoxygenovaného hemoglobinu 

(ΔHHb), celkového hemoglobinu (ΔHb) a normalizovaný tkáňový index hemoglobinu 

(nTHI), který ukazuje procentuální změnu počátečního množství hemoglobinu. Toto vše 

jednotka zaznamenává v reálném čase. Pro měření dat monitor využívá dvou kanálů. [14] 

Monitor je často využíván v neonatologii pro monitorování novorozenců 

při vedených předčasných porodech. Dále nachází uplatnění u záchranné služby, kde se 

začíná instalovat do vrtulníků jako doplněk k monitorům vitálních funkcí a v neposlední 

řadě v chirurgii, kde se používá hlavně při operacích srdce pro monitoraci případných 

rizikových stavů jako je hypoxie. Monitor je kompatibilní se systémem Windows, takže 

je možné data zobrazit a následně analyzovat na osobním počítači. Při analýze dat je 

možné vkládat značky událostí, které mohou být užitečné v mnoha případech. Například 

pro zaznamenání určité intervence, aby bylo zřejmé, jak došlo ke změně signálu. 

Samozřejmě je z osobního počítače dostupná i možnost tisku daných dat. Monitor 

disponuje dotykovou obrazovkou s jednoduchým ovládáním, které je intuitivní. [14] 

1.5.3.2 INVOS 5100C 

Dalším hojně používaným monitorem je INVOS 5100C od firmy Somanetics 

(Dublin, Irsko), viz Obr. 1.8. Jeho specializace v neonatologii vyplývá z možnosti využití 

čtyř typů senzorů. Tři typy jsou totiž uzpůsobené pro použití u novorozenců. Data se 

Obr. 1.7: Přístroj NIRO 200-NX od firmy Hamamatsu Photonics K.K. [14] 

 

Obr. 1.9: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15]Obr. 1.20: Přístroj NIRO-

200NX od firmy Hamamatsu Photonics K.K [14] 

 

Obr. 1.9: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15] 

 

Obr. 1.21: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15]Obr. 1.9: Přístroj INVOS 

5100C od firmy Somanetics [15]Obr. 1.22: Přístroj NIRO-200NX od firmy Hamamatsu 

Photonics K.K [14] 

 

Obr. 1.9: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15]Obr. 1.23: Přístroj NIRO-

200NX od firmy Hamamatsu Photonics K.K [14] 
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při měření zaznamenávají každých 5 až 6 vteřin. Technologie měření rSO2 využívá 

na rozdíl od monitoru NIRO 200 dvě vlnové délky, a to 730 a 810 nanometrů. Naměřené 

hodnoty absorpce záření odrážejí relativní množství oxyhemoglobinu a celkového 

hemoglobinu v tkáni. Z těchto hodnot je pak dopočítána regionální saturace krve měřené 

tkáně. Všechny senzory obsahují jeden zdroj záření realizovaný LED diodou, který vysílá 

záření o dvou vlnových délkách pronikající do hloubky maximálně 2 centimetrů. Záření 

je detekováno pomocí povrchového a hloubkového detektoru, z nichž každý snímá záření 

o jiné vlnové délce. [16] 

 Data z přístroje INVOS 5100C lze exportovat do osobního počítače a v něm data 

analyzovat. Soubor se exportuje ve formátu ASCII s příponou .RX, kdy X je 

reprezentováno maximálně dvouciferným číslem. [15,16] 

1.5.3.3 FORE-SIGHT® 

FORE-SIGHT® monitor (Obr. 1.9) od firmy CASMED (Branford, USA) 

za poslední dobu výrazně zvýšil svůj standard ohledně přesnosti tkáňové oxymetrie 

pro dospělé i novorozence. Přístroj je kompatibilní se čtyřmi druhy senzorů. 

Pro neonatologii jsou určeny dva druhy senzorů s rozdílným průnikem záření do hloubky, 

který je přizpůsoben anatomickým rozdílům mezi novorozenci a kojenci. Malý senzor je 

nabízen v nelepivém provedení pro potřebu nejmenších a nejcitlivějších pacientů. 

Monitor měří absolutní hodnoty saturace tkáně (StO2) pomocí elektromagnetického 

záření o pěti vlnových délkách (690, 730, 770, 810, 870 nm). Záření ze senzorů používané 

v neonatologii proniká až do hloubky 1,25 centimetru. Přístroj využívá technologií 

COOL-LIGHT®, která snižuje tvorbu nežádoucího tepla. [17] 

Obr. 1.8: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15] 

 

Obr. 1.10: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy CASMEDObr. 1.24: Přístroj INVOS 5100C 

od firmy Somanetics [15] 

 

Obr. 1.10: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy CASMED 

 

Obr. 1.25: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy CASMEDObr. 1.10: Přístroj FORE-SIGHT® 

od firmy CASMEDObr. 1.26: Přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics [15] 

 

Obr. 1.10: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy CASMEDObr. 1.27: Přístroj INVOS 5100C 

od firmy Somanetics [15] 
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Intuitivní grafické uživatelské rozhraní FORE-SIGHT je umístěno na barevném 

dotykovém displeji se schopností zobrazit až 4 simultánní kanály tkáňového oxymetru. 

Rozhraní poskytuje uživatelské režimy pro pediatrii a chirurgii stejně jako možnost 

specifického výběru umístění senzorů. Zdrojem záření přístroje je laserový paprsek a data 

jsou zaznamenávána každé dvě vteřiny. [17] 

1.5.3.4 SenSmart X-100 

Přístroj SenSmart (Obr. 1.10) je dominantním produktem firmy Nonin Medical 

(Plymouth, USA). Tento přístroj umožňuje měřit až 6 průběhů současně, kdy lze 

libovolně kombinovat regionální oxygenaci a periferní saturaci. Periferní saturace je 

měřena na principu pulzní oxymetrie pomocí prstového senzoru. Pro měření regionální 

saturace lze využít až šest kanálů. Pro měření hodnot regionální oxygenace je možné 

využít tři vlnové délky. Stejně tak jako FORE-SIGHT® SenSmart nabízí čtyři typy 

senzorů s identickým rozdělením. Dva ze senzorů jsou určeny pro použití v neonatologii 

a jejich záření proniká do hloubky maximálně 1,25 centimetru. Všechny senzory mají dva 

zdroje záření, kterými jsou LED diody, a čtyři detektory, které jsou realizovány 

fotodiodami. Přístroj SenSmart měří relativní hodnoty regionální oxygenace s intervalem 

čtyř vteřin. [18] 

 

Obr. 1.9: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy CASMED 

 

Obr. 1.28: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18]Obr. 1.29: Přístroj FORE-

SIGHT® od firmy CASMED 

 

Obr. 1.30: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18] 

 

Obr. 1.10: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18]Obr. 1.31: Přístroj 

SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18]Obr. 1.32: Přístroj FORE-SIGHT® od firmy 

CASMED 

 

Obr. 1.33: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18]Obr. 1.34: Přístroj FORE-

SIGHT® od firmy CASMED 
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1.5.3.5 ROOT® O3 

ROOT® O3 (Obr. 1.11) od firmy Masimo Inc. (Irvine, Kalifornie) je výkonný NIRS 

přístroj, který lékařům umožňuje ulehčit sledování stavů pacientů spojením pulzní 

oxymetrie s regionální oxymetrií v jednom přístroji. ROOT O3 dále slouží jako centrální 

rozbočovač připojení s automatizovaným elektronickým mapováním dat společnosti 

Masimo a zařízení třetích stran do systémů pro správu dat pacienta, které mohou zrychlit 

a zpřehlednit pracovní postupy lékařů prostřednictvím omezení ruční dokumentace. [30] 

ROOT O3 disponuje rychlou odezvou na změnu konkrétního parametru a interpretuje 

je na displeji s vysokou rozlišitelností a intuitivním ovládáním pro snadné a adaptabilní 

použití v nemocničním prostředí. Na displeji mohou být přehledně zobrazeny všechny 

měřené parametry monitorovaného pacienta najednou (Obr. 1.12). Tento přístroj je také 

Obr. 1.10: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18] 

 

Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20]Obr. 1.10: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18] 

 

Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20] 

 

Obr. 1.3513: Příklad konkrétního pohybového artefaktu v signálu NIRS a efekt jeho 

filtrování pomocí metody PCA, interpolace spline, vlnkové analýzy a Kalmanové filtrace. 

[22]Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20]Obr. 1.10: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18] 

 

Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20]Obr. 1.10: Přístroj SenSmart X-100 od firmy Nonin Medical [18] 

Obr. 1.11: Přístroj ROOT O3 od firmy Masimo Inc. [29] 
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schopen sdružovat a zobrazovat data z jiných přístrojů, jako například z infuzních 

čerpadel, ventilátorů a anesteziologických přístrojů. [30] 

Pro měření regionální oxygenace tímto přístrojem je možné využít dvou 

univerzálních kanálů, tzn. žádný kanál nedisponuje specifikacemi pro použití 

u neonatologických pacientů. Snímací frekvence přístroje je jedna vteřina a zdroj záření 

je realizován jednou LED diodou. Velkou výhodou je již zmíněná přehlednost vypisování 

měřených parametrů na displej přístroje a schopnost sdružování dat z jiných přístrojů. 

[30] 

1.5.4 Porovnání monitorů NIRS 

Níže v Tab. 1 je možné vidět vzájemné porovnání parametrů výše popsaných 

přístrojů NIRS. Jedná se o NIRO-200 NX, INVOS 5100C, FORE-SIGHT®, SenSmart 

X-100 a ROOT O3. Všechny zmíněné přístroje jsou založené na metodě modifikovaného 

Lambert-Beerova zákona, avšak každý přístroj pracuje s jinou vlnovou délkou, různou 

snímací frekvencí, různým počtem zdrojů a dokonce i vlastním algoritmem zpracování 

dat. Například INVOS 5100C jako jediný používá k průsvitu tkáně 2 LED diody. 

 

 

 

Obr. 1.12: Displej přístroje ROOT O3 [29] – upraveno 
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Tab. 1: Porovnání parametrů zmíněných přístrojů NIRS [14,16,17,19,30] 

Porovnání nejčastěji využívaných přístrojů NIRS 

 
NIRO-

200NX 

INVOS 

5100C 

FORE-

SIGHT® 

SenSmart 

X-100 

ROOT® O3 

Snímací 

interval 

[s] 

0.05–30 

Nastavitelná 

5–6 2 4 1 

 

Zdroj NIR 

Počet LED diod 

1  1  1  2  1 

Vlnová délka 

[nm] 

735, 810, 850 730, 810 690, 730, 770, 

870 

700, 740, 790, 

880 

690, 740, 

810,870 

Detektor NIR 

Počet fotodiod 

2 2 2 2 2 

Měřící metoda MBL* MBL* MBL* MBL* MBL* 

Rozměry/váha 

mm(šířka)× 

mm(výška)× 

mm(hloubka)/ 

kg 

264×279×190

/6 

290×240×190

/5 

305×245×229

/5,9 

280×240×190

/5 

272×230×200

/5,4 

200Typ 

příložných 

části 

BF BF BF BF BF 

Délka kabelu 

[m] 

4  4,5 4 4 3,8 

                                        Symbol * značí modifikovaný Lambert-Beerův zákon.  

1.5.5 Limitace a budoucí směr NIRS 

Současným problémem NIRS přístrojů, které se vyskytují na celosvětovém trhu, je 

neexistence jejich standardizace. To znamená, že není k dispozici všeobecně užívaný 

normál pro měření dat. Na trhu se vyskytuje tolik různých výrobců, že algoritmy jejich 

přístrojů se liší. Tudíž nastává obtížná situace v oblasti validace a porovnání dat z více 

přístrojů NIRS mezi sebou. Je těžké určit správnou hodnotu regionální oxygenace. 

Existuje široká procentuální škála, která je ukazatelem stále ještě správné hodnoty rSO2. 

Například za normální hodnoty cerebrální oxygenace se považuje rozmezí mezi 65 % až 

75 %. Asi nejvíce dokumentující výsledek regionální oxygenace je křivka rSO2 v čase 

vykreslená na monitoru. 
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Obecně překážkou pro měření regionální saturace je nedostupnost kalibračního 

materiálu. Je velmi náročné stanovit obecně prahové hodnoty záření pro měření NIRS. 

Způsob, jak se s tímto problémem vypořádat, je stanovit základní obecnou hodnotu, která 

by měla být pro každého pacienta stejná a poté sledovat vznikající trend. [11,13] 

Dalším významným omezením NIRS je to, že poskytuje pouze kvalitativní 

parametry. Nicméně je velmi užitečná jako doplněk k dalším fyziologickým monitorům 

a stále více je projevován zájem se podílet na vylepšeních této metody. Stále více studií 

poskytuje slibné údaje týkající se potenciálu využití NIRS v klinické péči jako 

diagnostického a prognostického prostředku. Avšak je i ve spojitosti s dalšími 

sledovanými parametry jako invazivní krevní tlak a periferní saturace tkáně stále 

zapotřebí rozsáhlá, prospektivní studie se specifikovaným protokolem pro určení 

užitečnosti NIRS. [13] 

Blízká infračervená spektroskopie je technologie, kterou kliničtí odborníci chápou 

jako metodu s vysokým diagnostickým a prognostickým potenciálem. V současné době 

může být použita jako doplněk k dalším zavedeným fyziologickým monitorům, ale je 

pravděpodobné, že v blízké budoucnosti se NIRS stane základním nástrojem v klinické 

péči, kdy bude pomáhat lékařům k rozpoznání závažnosti problému a kontrolovat odezvu 

pacientů na intervenci libovolného charakteru. [13] 

1.6 Pohybové artefakty v NIRS záznamu 

Pohybové artefakty jsou významným rušivým elementem v mnoha záznamech blízké 

infračervené spektroskopie. Navzdory tomuto problému stále neexistuje žádná specificky 

zavedená metoda k jejich odstranění, avšak v poslední době došlo k navržení řady metod 

pro filtraci artefaktů, avšak žádná z nich není dosud v praxi plně implementována. 

Zejména se jedná o filtraci pohybových artefaktů, které jsou v záznamech NIRS 

nejběžnější. Některé metody jsou založeny na bázi akcelerometru a vyžadují kompletní 

měření pohybového artefaktu se všemi jeho součástmi. Jiné metody se spoléhají 

na podstatné změny v amplitudě a četnosti dat v důsledku artefaktu. Tato druhá skupina 

metod nevyžaduje kompletní měření signálu, a proto může být použita s každým měřením 

zvlášť. Mezi tyto metody patří analýza hlavních komponent (PCA), Kalmanova filtrace, 

vlnková filtrace a interpolace spline. [20] 

Pohybové artefakty mohou mít různé tvary, frekvenční rozsahy a časování. Mohou 

být vysoké amplitudy, obsahovat vysokofrekvenční hroty nebo mohou mít nižší 

frekvenční rozsah a tím být hůře odlišitelné od fyziologických hemodynamických signálů 

NIRS. Tudíž je zjevné, že účinnost každé techniky korekce pohybového artefaktu se bude 

lišit podle typu pohybového artefaktu. Jeden způsob, jak odhadnout účinnost techniky 

korekce artefaktu a porovnat různé techniky mezi sebou, je simulovat pohybové artefakty, 

navzdory tomu, že jejich simulace, například pohyby hlavy, jsou složité a jsou navíc 

ovlivněny pohybem obočí nebo čelisti [20,21]. 
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Způsob, jak vyřešit problém pohybových artefaktů, je zanedbat všechny části měření, 

v nichž byl detekován pohybový artefakt. Tento přístup je však vhodný pouze tehdy, 

pokud je počet detekovaných pohybových artefaktů nízký a měření dostatečné dlouhé, 

jinak existuje riziko, že výsledkem bude zkreslená hemodynamická odezva. Metoda 

NIRS je zvláště vhodná pro vyšetření populací jako kojenců a dětí. U těchto populacích 

je však téměř celé měření rSO2 ovlivněné pohybovým artefaktem, a proto zanedbání 

všech částí měření, ve kterých se nachází pohybový artefakt, je nemožné. [20] 

1.6.1 Interpolace spline 

Interpolační metoda spline se soustředí pouze na segmenty signálu, ve kterých se 

nacházejí pohybové artefakty. Z toho vyplývá, že zbývající části signálu, ve kterých se 

neobjevují pohybové artefakty, zůstávají beze změny.  

V čase pohybového artefaktu se provádí kubická spline interpolace, která má za úkol 

zpracovat pohybové artefakty v signálu tak, že výsledná interpolace spline je pak 

odečtena od původního signálu, aby došlo k odstranění artefaktu. Základní nastavení 

interpolace spline je takové, že vytváří přirozený spline. To znamená, že první i druhé 

derivace v koncových bodech křivky jsou rovny nule. Existuje však i možnost nastavení 

velikosti krajních derivací, tedy tečný vektor křivky v krajních bodech (Obr. 1.13). 

Časové řady musí být poté rekonstruovány pomocí posunutí o konstantní hodnotu, 

jelikož odečítání spline vytváří pro opravený signál různé úrovně ve srovnání s původním 

signálem. Tato konstantní hodnota je definována jako rozdíl mezi střední hodnotou 

signálu na začátku korelovaného období pohybového artefaktu a střední hodnotou signálu 

před korelovaným obdobím pohybového artefaktu. Nevýhodou spline interpolace je, že 

Obr. 1.13: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20] 

 

Obr. 1.3613: Příklad konkrétního pohybového artefaktu v signálu NIRS a efekt jeho 

filtrování pomocí metody PCA, interpolace spline, vlnkové analýzy a Kalmanové filtrace. 

[22]Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 

krajními derivacemi [20] 

 

Obr. 1.3713: Příklad konkrétního pohybového artefaktu v signálu NIRS a efekt jeho 

filtrování pomocí metody PCA, interpolace spline, vlnkové analýzy a Kalmanové filtrace. [22] 

 

Obr. 1.3813: Příklad konkrétního pohybového artefaktu v signálu NIRS a efekt jeho 

filtrování pomocí metody PCA, interpolace spline, vlnkové analýzy a Kalmanové filtrace. 

[22]Obr. 1.11: Rozdíl mezi spline křivkou bez zadaných krajních derivací a se zadanými 
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jí musí předcházet spolehlivá technika, která identifikuje pohybové artefakty. Pokud 

nejsou artefakty v signálu správně rozpoznány, tak interpolace neproběhne správně a 

signál bude i nadále poznamenán artefakty. [20,21,22] 

1.6.2 Analýza hlavních komponent (PCA) 

Analýza hlavních komponent (PCA – principal component analysis) je založena 

na transformaci původního souboru dat NIRS o n měření do n lineárně nekorelovaných 

komponent, zvané hlavní komponenty. Základní charakteristikou každé hlavní 

komponenty je její míra variability čili rozptyl. Pořadí těchto komponent tedy závisí 

na velikosti odchylky. Využitím PCA metody dojde k redukci zaznamenaného signálu 

bez velké ztráty informace, protože se tato metoda projeví pouze na několika prvních 

hlavních komponentách. Vzhledem k tomu, že pohybové artefakty jsou často mnohem 

větší v amplitudě než normální fyziologické hodnoty rSO2, měly by poskytovat 

dominantní příspěvek k rozptylu dat NIRS a měly by patřit mezi hlavní komponenty. 

Na prvních místech tedy budou umístěna data, kde nejpravděpodobněji došlo k pohybu. 

Tato pravděpodobnost je podmíněna velikostí rozptylu dat. Odstranění těchto velkých 

segmentových odchylek by proto mělo eliminovat pohybové artefakty. Metoda PCA je 

přímo závislá na počtu dostupných měření a počtu odstraněných součástí. Velikost 

odstraňované odchylky závisí na amplitudě pohybového artefaktu, který se v signálu 

vyskytuje. [20,22] 

1.6.3 Vlnková filtrace 

Tato metoda je založena na odstranění pohybového artefaktu pomocí vlnek. 

Metoda se opírá o rozdíly mezi artefakty a signálem NIRS z hlediska trvání a amplitudy. 

Je speciálně navržena pro hroty artefaktů. Vstupní parametr metody řídí intenzitu útlumu 

artefaktu v kompromisu s úrovní zkreslení v signálu. Metoda pouze upravuje koeficienty 

vlnek ve vybraných úrovních na základě stupně kontaminace pohybovým artefaktem. 

Úprava koeficientů se provádí pomocí diskrétní vlnkové transformace, která je 

aplikována na každou datovou řadu kanálů pro všechny úrovně rozkladu. Pro každou 

úroveň se získá řada podrobných a aproximačních koeficientů. [22,23] 

 

y(t) = ∑ 𝑣j0k𝜙𝑗0𝑘

𝑘

(𝑡) + ∑ ∑ 𝜔𝑗𝑘𝜓𝑗𝑘(𝑡)

𝑘

∞

𝑗=𝑗0

 (1.3) 

𝜙𝑗0𝑘(𝑡) a ψ𝑗𝑘(t) představují parametry škálovácí a vlnkové funkce a 𝑣j0k a 𝜔𝑗𝑘 

jsou aproximační a detailní koeficienty. Indexy 𝑗 a 𝑘 představují parametr translace a 

parametr rozšíření vlny s 𝑗0 jako nejsilnějším rozkladem. Po rozkladu model předpokládá, 

že signál NIRS se skládá z fyziologických signálů a pohybových artefaktů a také, že 

koeficienty 𝜔𝑗𝑘 vykazují Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti. Vzhledem k tomu, že 
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fyziologický hemodynamický signál je obecně hladký ve srovnání s pohybovým 

artefaktem, tak rozdělení vlnkových parametrů, které představují fyziologické složky 

signálu NIRS, bude centrováno kolem nuly s malou odchylkou, zatímco koeficienty, 

které odpovídají pohybovému artefaktu, se budou jevit s velkou odchylkou od nuly. Pro 

odstranění koeficientů pohybového artefaktu a před provedením inverzní vlnkové 

transformace k rekonstrukci časového průběhu NIRS se použije nastavení dané odchylky 

na nulu. Prahová hodnota koeficientu pro nastavení na nulu se volí a správná volba jeho 

hodnoty je nezbytná pro provádění vlnkové analýzy při odstraňování pohybových 

artefaktů z dat NIRS. [23]  

1.6.4 Diskrétní Kalmanova filtrace, Wienerův filtr, adaptivní filtrace 

Jako předchůdce Kalmanovy filtrace, určené k filtraci pohybových artefaktů 

v datech NIRS, se používal Wienerův filtr a technika adaptivní filtrace. Adaptivní filtrace 

v biomedicínských aplikacích se také používala v oblasti redukce šumu zahrnující 

elektrokardiografii (EKG) a elektroencefalografii (EEG). Adaptivní filtr je filtr FIR, jehož 

koeficienty se mění v závislosti na změnách charakteristiky vstupního signálu. Filtr má 

přizpůsobovací algoritmus, který monitoruje prostředí pomocí dodatečných čidel a 

hardwaru a odpovídajícím způsobem mění přenosovou funkci filtru. [26] 

Wienerův filtr pro detekci a odstranění pohybového artefaktu v datech NIRS 

překonal nedostatek adaptivního filtru. Tento nedostatek spočíval v nutnosti použití 

dalších snímačů a dodatečných zapojení adaptivního filtru, avšak v mnoha aplikacích je 

toto v reálném životě neproveditelné. Wienerova filtrace používá statistické údaje 

o signálu pro odhad koeficientů filtru bez potřeby dodatečných informací ze senzorů. [25] 

Po Wienerově filtru přišel nástupce v podobě Kalmanovy filtrace. Tato 

navrhovaná metoda poskytuje kombinaci výhod, které nabízí jak adaptivní, tak 

Wienerova filtrační metoda v jednom algoritmu. Tento algoritmus umožňuje efektivní 

aplikaci v reálném čase bez nutnosti měření pomocí dodatečných senzorů. [25] 

Kalmanova filtrace je rekurzivní technika, která si umí poradit se zašuměnými daty, 

ve smyslu poskytnutí statisticky optimálního odhadu vlastního signálu. Výhodou této 

metody je schopnost získat čistý signál a hodnoty ze zašuměného signálu nebo jinak 

znehodnoceného souboru hodnot, i bez jakýkoliv předchozí informace o šumu. Prakticky 

lze takto matematicky zjistit hodnoty, které jsou přímým měřením těžko zjistitelné, 

protože se při samotném aktu měření do získaných hodnot indukují chyby měřících 

přístrojů nebo měření ovlivňuje okolní šum a rušení. [24] 
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Diskrétní Kalmanova filtrace se stala široce používanou v navigačních a naváděcích 

systémech, v radarovém sledování, nebo určování družicové dráhy. Jedná se v podstatě 

o dvoustupňový proces. Prvním stupněm procesu je použití znalostí základního stavu, aby 

se předpověděl budoucí stav jevu. Tento předpovídající krok modeluje stav 𝑥 v čase 𝑘 

na základě stavu v čase 𝑘 − 1 tak, že: [20,24] 

 

𝑥𝑘 = 𝐵𝑥𝑘−1 +  𝑤𝑘  

(1.4) 

kde 𝐵 je přechodový model, který používá znalosti základního stavu k předvídání 

budoucího stavu a 𝑤𝑘 je systémový šum. Tato předpověď je pak porovnána s aktuálním 

měřeným stavem v čase 𝑘, parametrem 𝑧𝑘, který je modelován jako funkce skutečného 

stavu 𝑥: 

 

𝑧𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 +  𝑣𝑘  

(1.5) 

kde 𝐻 je výstupní matice, která mapuje skutečný stav a 𝑣𝑘 je měřený šum. Druhým 

stupněm procesu je použití predikce 𝑥𝑘, měření 𝑧𝑘 a jejich chybových kovariancí 

pro vytvoření aktuálního odhadu skutečného stavu. V Kalmanově filtru jsou tedy 

odhadované stavy získány pomocí formy zpětnovazebního řízení, kde se chybová odezva, 

získaná z měření přenese zpět do původního systému. Výsledný optimální odhad je 

potom převeden zpět do predikčního kroku jako předchozí stav a proces se opakuje, aby 

se zjistil optimální odhad stavu (k + 1). [22,24] 

Níže je uveden obrázek, který znázorňuje možný příklad pohybového artefaktu a 

efekt jeho filtrování pomocí pásmového filtru, PCA, Kalmanovy filtrace, spline 

interpolace a vlnkové filtrace (Obr. 1.12). 

Obr. 1.14: Filtrace pohybového artefaktu různými metodami [22] 
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2 Současný stav problematiky 

Metoda NIRS představuje vysoký potenciál pro celou řadu výzkumných a klinických 

aplikací. Je to z toho důvodu, že používá bezpečné infračervené záření a dovoluje použití 

pro sledování hodnot regionálního krevního toku, které není lehce proveditelné s jinými 

metodami, jako je MRI nebo pozitivní emisní tomografie (PET). Hlavní výhodou NIRS 

oproti zmiňovaným metodám je neinvazivní a kontinuální sledování krevní 

hemodynamiky a oxygenace přímo na pacientském lůžku. Právě tato kontinuální 

monitorace nachází využití v medicínských oborech jako je kardiochirurgie, 

neurochirurgie nebo neonatologie. V posledním zmiňovaném oboru se velmi osvědčila 

možnost monitorace cerebrální oxygenace. Sledování tohoto parametru už od svého 

zavedení do klinické praxe napomáhá lékařům včas detekovat mozkovou ischémii a 

přináší další cenné informace o stavu pacienta, zejména o stavu předčasně narozeného 

novorozence. Hodnoty regionální oxygenace jsou důležité například u pacientů s asfyxií, 

po operacích vrozených vad srdce nebo trpících apnoí či syndromem dechové tísně 

(RDS). [2,4] 

Pro klinické vyhodnocování nelze regionální oxygenaci posuzovat samostatně. 

Většinou je korelována s dalšími parametry, které jsou běžně sledovány pomocí monitorů 

vitálních funkcí, jako je periferní saturace, neinvazivně měřený krevní tlak nebo tepová 

či dechová frekvence. [4,5] 

Dosud nebyla nalezena studie, která by souhrnně zkoumala reakce na trhu 

dostupných monitorů NIRS na různé artefakty. Současné prameny se týkají pouze 

pohybových artefaktů způsobených pacientem, na kterém monitoring probíhá. Avšak 

zdroje artefaktů mohou být také vnějšího původu, jako například druh světla, který 

dopadá přímo na sensor, nebo špatně upevněná sonda. V této práci je snaha poukázat 

na jisté zdroje artefaktů, které mohou zapříčinit chybné snímání rSO2 v praxi.  

Komerčně dostupná zařízení NIRS vykazují velmi významné rozdíly v hladinách 

okysličování mozkových tkání, a to v rozsahu, v němž se průmysl nemůže shodnout 

na jednotných a reprodukovatelných normách. Podle studie, kterou provedla Anna 

Schneider v roce 2014, jsou rozdíly hodnot mezi přístroji až 12 %. Naopak nejmenší 

rozdíl měřených hodnot byl podle Anny Sch. mezi přístroji NIRO 200 a INVOS 5100C. 

Rozdíl činil 3 %. [31]  
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2.1 Cíle práce 

Z výše uvedeného vyplývá, že na trhu existuje řada monitorů NIRS použitelných 

pro široké spektrum pacientů, tyto monitory však využívají různé vlnové délky záření 

v infračerveném spektru a jsou vybaveny různými algoritmy zpracování signálu. 

Provedené porovnání přístrojů [31] z hlediska přesnosti měření rSO2 poukázalo na fakt, 

že rozptyl v absolutních hodnotách regionální oxygenace může být až 12 %. Avšak, 

uvedená studie se nezabývala reakcí přístrojů na artefakty a žádná podobná studie 

ve vztahu monitor, regionální oxygenace a zobrazení, respektive vyhodnocení artefaktů 

nebyla dosud publikována. 

Na vše uvedené reaguje tato práce, kdy hlavním cílem je navrhnout a realizovat sadu 

experimentů se třemi NIRS monitory a porovnat chování monitorů regionální oxygenace 

tkání při definovaných situacích.  

Konkrétními cíli jsou simulace a měření navržených zdrojů artefaktů, mezi které patří 

vliv externího zdroje světla, nesprávně nalepená sonda a pohybový artefakt 

ve vyšetřované oblasti a následné porovnání záznamů pořízených třemi monitory 

regionální oxygenace tkání – SenSmart X-100, INVOS 5100C a ROOT O3. 

Posledním cílem je navrhnout způsob filtrace pro pohybový artefakt a ověřit její 

účinnost. 
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3 Návrh metodiky testování artefaktů 

V první řadě byl navržen postup experimentu. Experiment je rozdělen na dvě hlavní 

části. 

a) Návrh a simulace zdrojů artefaktů 

b) Porovnání účinků navržených zdrojů artefaktů pomocí měření na 3 různých 

přístrojích NIRS 

V první části byly navrženy, diskutovány a simulovány reálné zdroje artefaktů, které 

by mohly způsobit rušení monitoringu rSO2. Ze všech navržených experimentálních 

situací, kdy by mohlo dojít v signálu k artefaktu, byla provedena analýza a následně 

vybrány artefakty, které mají určitý vliv na hodnotu a tvar křivky regionální saturace. 

Mezi navržené zdroje artefaktů patřil dopad externího světla na sondu, nesprávně 

nalepená sonda a pohyb hlavy ze strany na stranu. Všechny tři zmíněné zdroje artefaktů 

byly simulovány a poté měřeny na třech různých přístrojích NIRS. Pro prvotní simulace 

navržených zdrojů artefaktů byl použit přístroj ROOT O3 od firmy Masimo z důvodu 

dostupnosti, jelikož fakulta Biomedicínského inženýrství v Kladně právě jeden vlastní. 

3.1 Simulace zdrojů artefaktů na přístroji ROOT O3 

Po navržení experimentálních situací, při kterých může dojít k ovlivnění snímané 

hodnoty regionální saturace, došlo k jejich simulaci. Simulace artefaktů a následně celé 

měření probíhalo na osobě, která má saturaci krve kyslíkem v normě a netrpí žádnou 

poruchou v této oblasti. Jelikož tyto parametry splňuji, tak touto osobou jsem mohl být já 

sám. Níže jsou detailněji popsány konkrétní nasimulované situace. Jedná se o simulaci 

externího zdroje světla, nesprávně nalepené sondy a pohybu hlavy. Pro fixaci sond 

při simulacích a následně celého měření byla použita náplast 3M, viz Obr. 3.1, která se 

lehce trhá a drží i po odlepení a opětovném nalepení na kůži. 

Obr. 3.1: Náplast 3M sloužící pro přichycení sond 
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3.1.1 Simulace dopadu externího světla na sondu 

Přístroj, který vyzařuje NIR záření, sám o sobě může způsobit ohřev tkáně. Ohřev 

tkáně by totiž měl zapříčinit vazodilataci a periferní tkáň by měla začít absorbovat 

infračervenou složku ze světla. Proto byl simulován případ, kdy je na sondu svíceno 

viditelným světlem ze stolní lampičky. 

Soustava přístroje ROOT O3 a lampičky byla umístěna na pracovní plochu. Jelikož 

neexistuje žádná standardizace, respektive norma pro umístění sond na pacienta, tak 

po konzultaci byla vybrána vnitřní strana zápěstí jako vhodné místo pro nalepení sondy 

(Obr. 3.2). Toto umístění bylo vybráno z důvodu velkého prokrvení. Nejprve byla 

změřena regionální saturace bez použití lampičky, respektive bez vyvolaného artefaktu, 

aby byla dostupná určitá reference po zapnutí lampičky.  

Používaný přístroj má možnost volit velikost časové osy křivky snímaného signálu. 

Nejdelší doba snímání, která může být formátována na displeji, jsou dvě hodiny a 

nejmenší je deset minut. U všech simulací byla časová osa nastavena právě na deset minut 

z důvodu krátkého času trvání těchto simulací. Zhruba po pěti minutách, kdy byla 

změřena reference, byla lampička, namířená přímo na měřící sondu, zapnuta. Simulace 

tohoto artefaktu probíhala opět zhruba pět minut a byly diskutovány první poznatky 

experimentu ohledně změn regionální oxygenace. 

Obr. 3.2: Simulace vlivu externího zdroje světla 
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3.1.2 Simulace nesprávně nalepené sondy 

V praxi může dojít k situaci, kdy je sonda nalepena na problémovou partii pacienta 

v rámci ergonomie sondy. Poté se může stát, že při určitém pohybu pacienta se změní 

vzdálenost optické dráhy mezi zdrojem a detektorem a zároveň se změní medium mezi 

sondou a pokožkou. Obecně se předpokládá, že hloubka průniku záření do tkáně závisí 

na její vlnové délce a vzdálenosti mezi zdrojem a detektorem sondy. Tento fakt může 

značně ovlivnit měření. Proto byla provedena simulace nesprávně nalepené sondy. 

Lokalizace sondy byla zvolena stejně jako v předchozí simulaci, tedy na vnitřní stranu 

zápěstí. Simulace trvala asi pět minut a změny v regionální oxygenaci se porovnávaly 

s referencí z kapitoly 3.1.1. Níže je uvedena měřící soustava tkáně a nesprávně nalepené 

sondy, která byla nalepena tak, že plochou mezi zdrojem a prvním detektorem se 

nedotýkala tkáně pacienta (Obr. 3.3).  

3.1.3 Simulace pohybu hlavy 

Pohybový artefakt je nejběžnější druh artefaktu, který se v různých biomedicínských 

signálech vyskytuje. V tomto experimentu bylo za úkol nasimulovat daný pohybový 

artefakt a diskutovat jeho vliv na signál. Jako pohybový artefakt byl zvolen pohyb hlavy, 

ke kterému může v praxi bezpochyby dojít. Obě sondy přístroje NIRS byly nalepeny 

na čelo a přístroj byl spuštěn. V průběhu experimentu byl několikrát opakovaně proveden 

pohyb hlavy ze strany na stranu a byly sledovány změny výstupních hodnot regionální 

oxygenace. Časová osa pro zobrazení křivky regionální oxygenace na displeji byla 

nastavena opět na deset minut. Níže je uveden obrázek měřící soustavy (Obr. 3.4). 

Obr. 3.3: Simulace nesprávně nalepené sondy 
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3.2 Porovnání účinků vybraných zdrojů artefaktů pomocí 
měření na 3 různých přístrojích NIRS 

Po provedených simulacích třech konkrétních artefaktů na přístroji ROOT O3 bylo 

rozhodnuto, že všechny tři nasimulované artefakty budou změřeny a porovnány na třech 

přístrojích NIRS, aby se zjistilo, zda tyto artefakty mohou reálně ovlivňovat signál NIRS 

natolik, že v praxi dojde ke zkreslení naměřených dat a tím pádem 

k interpretaci chybných hodnot regionální oxygenace. Dále by měření tvořilo podklad 

pro analýzu vlivu daných artefaktů na hodnoty regionální oxygenace specificky 

pro každý přístroj, respektive pro porovnání přístrojů v rámci výrobní různorodosti. 

Měření proběhlo na porodnicko-gynekologické klinice v Praze z důvodu 

přítomnosti třech různých NIRS přístrojů. Konkrétně se jednalo o přístroj 

SenSmart X-100 od firmy Nonin (Obr. 3.5), přístroj INVOS 5100C od firmy Somanetics 

(Obr. 3.6) a přístroj, který byl už použit při návrzích a simulacích artefaktů, ROOT O3 

od firmy Masimo (Obr. 3.7). 

Obr. 3.4: Simulace pohybového artefaktu 
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Metodika pro jednotlivá měření byla navržena s ohledem na to, že se jedná 

o kontinuální monitoraci přístrojem, pro jehož měření neexistuje žádná standardizace, a 

tudíž jsou všechna měření a lokalizace sond experimentální. 

3.2.1 Měření regionální oxygenace při dopadu externího světla na 

sondu 

Konkrétně v tomto měření nastala změna oproti simulaci v tom, že nebyla použita 

přenosná lampička s externím světlem, ale vestavěná lampa v rampě novorozeneckého 

lůžka (Obr. 3.8). Stejně jako v návrhu a simulaci byla použita jedna sonda NIRS, která 

byla nalepena na vnitřní stranu zápěstí pomocí náplasti 3M. Nejprve byla měřena 

reference regionální oxygenace po dobu asi tří minut. Poté byla zapnuta lampa na rampě 

a probíhalo asi tříminutové měření, kdy přímo na nalepenou sondu svítilo externí světlo. 

Tento postup byl uplatněn pro měření všemi přístroji. 

 

 

Obr. 3.5: SenSmart X-100 Obr. 3.6: INVOS 5100C 

Obr. 3.7: ROOT O3 



   

39 

3.2.2 Měření regionální oxygenace pro nesprávně nalepenou sondu 

U tohoto měření na rozdíl od simulace byla použita podpůrná pomůcka, která 

udržovala sondu u všech přístrojů stejně nesprávně nalepenou. Jednalo se o propisovací 

tužku, která se vždy umístila mezi tkáň a sondu. Konkrétně byla zasunována mezi zdroj 

a detektory, respektive zdroje a detektory. Jelikož používané NIRS přístroje mají různé 

druhy sond lišící se konstrukcí i designem (Obr. 3.9), tak u každého přístroje došlo 

k různé procentuální změně optické dráhy. U sondy přístroje ROOT O3, která má jeden 

zdroj a dva detektory ve vzdálenosti 3 a 4 cm, byla změněna optická dráha asi o 10 %. 

U přístroje INVOS došlo ke změně asi o 10 % také a u přístroje SenSmart, který má 

na rozdíl od výše zmíněných přístrojů dva zdroje i detektory, došlo ke změně asi o 5 %.  

 

 

Sonda byla opět nalepena na vnitřní stranu zápěstí. Pro toto měření byla použita 

reference signálu z kapitoly 3.2.1 a samotné měření nesprávně nalepené sondy probíhalo 

asi tři minuty. 

Obr. 3.8: Vestavěná lampa v rampě 

Obr. 3.9: Zleva – ROOT O3 sonda, INVOS 5100C sonda, SenSmart X-100 sonda 
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3.2.3 Měření regionální oxygenace při pohybu hlavy 

Pro toto měření byla na rozdíl od simulace použita a nalepena pouze jedna sonda 

NIRS. Učinilo se tak kvůli provozním podmínkám. Avšak jedna sonda je pro záznam a 

analýzu pohybového artefaktu více než dostačující. Sonda byla umístěna na levou 

polovinu čela pomocí náplasti 3M. Pro získání pohybového artefaktu se zhruba po deseti 

vteřinových intervalech naklánělo s hlavou do stran. Tyto úklony byly provedeny 

minimálně šestkrát na každou stranu. Tento postup platil pro měření všemi přístroji. 

3.2.4 Záznam dat ze SenSmart X-100 do počítače 

Pro tento přístroj existuje vlastní software, který je schopen ukládat záznam 

měřených hodnot regionální oxygenace do počítače. Přístroj SenSmart se spojil 

s počítačem pomocí bluetooth. Tudíž nebyl potřeba USB kabel na propojení. Zajištění 

komunikace probíhalo bez komplikací, počítač se ihned spároval s přístrojem po stisknutí 

tlačítka connect v softwaru.  

Program SenSmart (Obr. 3.10) pro záznam hodnot rSO2 je přehledný a intuitivní se 

snímací frekvencí 4 vteřiny. Žádné parametry nemusely být před měřením nastavovány. 

Pomocí stisknutí jediného tlačítka – Get recordings, byla data naměřená přístrojem 

SenSmart X-100 zaznamenána softwarem. Na obrazovku softwaru se vypsaly všechny 

hodnoty regionální oxygenace, které za poslední dobu byly naměřeny. Poté se už jen data 

uložila ve formátu .csv na přenosný flash disk. 

 

 

Obr. 3.10: Software SenSmart 
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3.2.5 Záznam dat z INVOS 5100C do počítače 

Záznam hodnot z tohoto přístroje byl bezkonkurenčně nejjednodušší. Z důvodu 

přítomnosti USB slotu v přístroji a schopnosti ukládat naměřená data ihned na flash disk, 

nemusel být použit žádný software pro zprostředkování komunikace. Před měřením byl 

flash disk zasunut do přístroje a po dokončení měření zase odebrán. Data se uložila 

ve formátu s příponou .RXX, což je interní systém značení generovaný přístrojem. XX 

představuje zastoupení dvou číslic. Tento soubor je však čitelný v režimu .txt. Snímací 

frekvence v zaznamenaných datech je 5–6 vteřin. 

3.2.6 Záznam dat z ROOT O3 do počítače 

Pro záznam měřených dat regionální oxygenace s jednotlivými artefakty pro přístroj 

ROOT O3 od firmy Masimo byl použit software RealTerm, který je schopný načítat data 

měřená pomocí tohoto přístroje NIRS a uložit je do počítače, na kterém je daný software 

nainstalován. Pro komunikaci mezi přístrojem NIRS a počítačem byl použit USB kabel, 

který umožnil načítat data do softwaru. Program RealTerm rychle reaguje na změny 

v měřeném signálu díky snímací frekvenci přístroje, která je jedna vteřina. 

Při realizaci spojení počítače, respektive softwaru s ROOT O3 došlo k problému 

komunikace. Software nepracoval, jak by měl, nedocházelo k vypisování měřených 

parametrů a hlásil pouze výrobní číslo přístroje NIRS se systémovou chybou. Bylo 

odzkoušeno různé nastavení softwaru, počítače i přístroje, aby se zjistila příčina problému 

komunikace. Nakonec byl software odinstalován a nainstalován znova v jeho novější 

verzi. Verze, která byla používána prvně, měla softwarové číslo 3.0.0.29. Nově 

nainstalovaná verze byla softwarového čísla 3.0.1.49. Jelikož RealTerm není software 

od značky Masimo a není konkrétně určen pro přístroj ROOT O3, muselo tedy dojít 

k vypracování přehledného návodu, který provází softwarem při celém procesu záznamu 

dat a mimochodem zmiňuje i daný požadavek na minimální nainstalovanou verzi 

softwaru. Vypracovaný návod je součástí příloh. 

Po vyřešení problému s komunikací se přešlo k záznamu měřených hodnot a s ním 

spojené nastavení parametrů v softwaru RealTerm (Obr. 3.11), které je nezbytné 

pro správný záznam hodnot. Mezi nastavované parametry patří baudrate, který udává 

rychlost datového přenosu a číslo použitého portu, které zajišťuje správnou lokalizaci 

komunikace mezi přístrojem NIRS a počítačem. Další krok činilo zadání cílové adresy 

na disku pro ukládání záznamu. Poté bylo spuštěno ukládání záznamu pomocí tlačítka 

Start Overwrite. Po stisknutí tlačítka Stop Capture se záznam dat přerušil. Nakonec byla 

zaznamenaná data v počítači uložena na přenosný flash disk ve formátu .txt. 
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3.3 Filtrace artefaktů z naměřených regionálních oxygenací 

Filtrace artefaktů v signálech NIRS je stále velmi citlivé téma kvůli neexistenci 

standardizace přístrojů a měření. Pro filtraci pohybových artefaktů se rozvíjí stále více 

metod, avšak žádná z nich není v dnešní době v klinické péči plně implementována. Mezi 

tyto rozvíjené metody patří interpolace spline, analýza hlavních komponent, vlnková 

filtrace a diskrétní Kalmanova filtrace. Avšak tato práce je zaměřena především 

na analýzu vnějších artefaktů, které jsou způsobeny vnějšími zdroji. U takovýchto 

rušivých elementů signálu nelze jednoznačně klasifikovat vliv daného artefaktu na signál 

z hlediska výrobní různorodosti přístrojů NIRS vyskytujících se na trhu. Důvodem je 

nedostatečná standardizace přístrojů (počet snímacích sond, vlnová délka). 

V naměřených datech rSO2, kdy jako zdroj artefaktu byl použit externí zdroj světla 

nebo špatně nalepená sonda, tak regionální oxygenace vykazuje určitý trend, ale nelze 

klasifikovat na základě těchto dat správnou filtraci. Jednalo by se pouze o přičtení, 

respektive odečtení jisté konstanty v určitém úseku signálu. 

V naměřených datech, kdy byl artefakt způsoben pohybem hlavy měřené osoby byl 

navržen a použit Moving Average filtr. Jedná se o filtr běžně používaný pro vyhlazování 

signálu. Počet předem definovaných vzorků M odebírá tento filtr najednou a z průměrů 

těchto vzorků M vytváří jediný výstupní bod. Tento filtr byl použit právě z důvodu 

projevu relativně pravidelných oscilací hodnot regionální saturace při pohybech hlavy ze 

strany na stranu. Filtr byl aplikován na data naměřená všemi třemi přístroji ve vývojovém 

prostředí MATLAB. Počet definovaných vzorků M se pro každý přístroj lišil z důvodu 

různé snímací frekvence přístrojů, respektive lišícího se počtu zaznamenaných hodnot 

rSO2 pro každý přístroj. 

Obr. 3.11: Nastavení vstupních parametrů softwaru RealTerm a vypisování dat 
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4 Výsledky 

Po simulaci navržených zdrojů artefaktů se rozhodlo, že všechny tři nasimulované 

artefakty budou měřeny a porovnány na třech přístrojích NIRS – SenSmart X-100, 

INVOS 5100C a ROOT O3. Zaznamenaná data z měření byla analyzována a zpracována 

do grafické podoby pro každý přístroj zvlášť ve vývojovém prostředí MATLAB. První 

měření proběhlo pomocí přístroje SenSmart X-100 a jeho výsledná závislost hodnot rSO2 

na času pro jednotlivé artefakty je zobrazena na Obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1: Měření regionální oxygenace (rSO2) pro konkrétní artefakty přístrojem 

SenSmart X-100 
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Další sada měření proběhla za použití přístroje INVOS 5100C. Na Obr. 4.2 je možné 

vidět výsledné hodnoty regionální saturace v závislosti na času pro jednotlivé artefakty. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Měření regionální oxygenace (rSO2) pro konkrétní artefakty přístrojem 

INVOS 5100C 
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Na Obr. 4.3 je možné vidět regionální saturaci rSO2 v závislosti na času 

pro jednotlivé artefakty naměřenou přístrojem ROOT O3. 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Měření regionální oxygenace (rSO2) pro konkrétní artefakty přístrojem ROOT O3 
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Na Obr. 4.4 je vidět návrh Moving Average filtru hodnot rSO2 pro artefakt – pohyb 

hlavy. Návrh filtru probíhal v programu MATLAB. Pomocí použití parametru ‘valid‘ 

ve funkci conv se dosáhlo odstranění prvních vzorků filtru, které nemají validní hodnotu. 

Proto nejsou v Obr. 4.4 synchronizovány začátky naměřených signálů se začátky filtrů. 

Níže je pro přehled uvedena shrnující tabulka (Tab. 2), která uvádí intervaly, 

v kterých se pohybovaly hodnoty rSO2 při navržených artefaktech a slovy vystihuje 

probíhající trendové linie. Na konci tabulky je uvedeno pro lepší orientaci rozpětí os, 

které náleží hodnotám rSO2 v jednotlivých grafech. 

Obr. 4.4: Návrh Moving Average filtru pro filtraci pohybů hlavy ze signálu rSO2  
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Tab. 2: Slovní přehled naměřených hodnot rSO2 pro všechny přístroje v závislosti na daném 

artefaktu 

Přehled hodnot rSO2 v závislosti na artefaktu 

Měřený 

artefakt 
SenSmart X-100  INVOS 5100C ROOT O3 

Reference 

(Baseline) 

rSO2 mezi 81–84 % 

Jemné oscilování mezi 

hodnotami 

rSO2 mezi 70–74 % 

Jemné oscilování mezi 

hodnotami 

rSO2 mezi 68–73 % 

Jemné oscilování mezi 

hodnotami 

Externí světlo rSO2 mezi 83–86 % 

Nepatrný vzrůstající trend 

Začátek vzrůstajícího 

trendu, automatické 

detekce externího světla 

přístrojem         alarm a 

přerušení snímání 

hodnot 

rSO2 mezi 69–80 % 

Nejprve pokles a poté 

vzrůstající trend 

Nesprávně 

nalepená sonda 

rSO2 mezi 84–87 % 

Nepatrný klesající trend 

Zanedbaný moment, kdy 

došlo k odlepení sondy 

rSO2 mezi 74–79 % 

Klesající trend 

rSO2 mezi 64–78 % 

Výrazný klesající 

trend 

 

 

Pohyb hlavy rSO2 mezi 88–100 % 

Výrazné narůstající a 

klesající oscilace  

 

rSO2 mezi 79–89 % 

Výrazné narůstající a 

klesající oscilace  

 

rSO2 mezi 71–79 % 

Výrazné narůstající a 

klesající oscilace  

    

Měřítko osy 

rSO2 (%) v 

grafech 

Baseline: 80–90 % 

Ext. světlo: 80–90 % 

Nesprávně nalepená 

sonda: 70–90 % 

Pohyb hlavy: 80–100 % 

Baseline: 65–75 % 

Ext. světlo: 70–80 % 

Nesprávně nalepená 

sonda: 70–90 % 

Pohyb hlavy: 70–90 % 

Baseline: 65–75 % 

Ext. světlo: 65–80 % 

Nesprávně nalepená 

sonda: 60–80 % 

Pohyb hlavy: 65–85 % 
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5 Diskuze 

Zjištěním práce je, že všechny tři použité NIRS monitory shodně reagují na navržené 

artefakty, ale každý z monitorů podává obsluze jiná absolutní čísla hodnot regionální 

oxygenace. Navrženy a studovány jsou tři artefakty, které jsou rozděleny do dvou 

hlavních skupin artefaktů. Jednou skupinou jsou pohybové artefakty, kam spadá 

studovaný artefakt – pohyb hlavy a další skupinou jsou artefakty, které jsou vyvolané 

vnějšími vlivy. Konkrétně se jedná o vliv externího světla, které svítilo přímo na snímací 

sondu a nesprávně nalepenou sondu na tkáň měřené osoby. Nelze najít studii, která by se 

touto skupinou artefaktů zabývala, ale v praxi k těmto nežádoucím situacím bezpochyby 

může dojít, a proto je nutné studovat jejich vliv na signál regionální oxygenace. 

Měření regionální oxygenace tkání pomocí NIRS využívá stejnou základní 

technologii jako měření periferní saturace krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru. 

Pro pulzní oxymetrii ovšem existují technické normy, společně s možností kontrolovat 

nebo měřit zařízení. Když se ale měří regionální oxygenace pomocí NIRS, neexistuje 

žádná možnost pro kalibraci přístrojů na jednotný standard. Navíc různé společnosti 

používají pro výpočet hodnot rSO2 různé algoritmy. Výrobci NIRS přístrojů často 

uvádějí, že monitorované hodnoty rSO2 by měly být použity pouze pro sledování trendů. 

Proto byla pro měření citlivě navržena metodika s ohledem na to, že se jedná 

o kontinuální monitoraci přístrojem, pro jehož měření neexistuje žádná standardizace. 

Například se jednalo o experimentální umístění sond. Měření navrhnutých artefaktů 

proběhlo ve spolupráci s porodnicko-gynekologickou klinikou v Praze z důvodu 

přítomnosti 3 různých NIRS přístrojů. Konkrétně se jednalo o přístroj SenSmart X-100, 

přístroj INVOS 5100C a přístroj ROOT O3. 

 První měření proběhlo na přístroji SenSmart X-100. Software – SenSmart, dodávaný 

k přístroji slouží k záznamu měřených hodnot rSO2 z přístroje do počítače a umožňuje 

ukládání hodnot rSO2 ve formátu .csv. Naměřená data regionální oxygenace jsou 

vykreslena na Obr. 4.1. Největší změny hodnot rSO2 přístroj SenSmart zaznamenal 

při pohybovém artefaktu. Na pohyb hlavy ze strany na stranu regionální saturace 

reagovala výraznými oscilacemi. Absolutní změna hodnot rSO2 v rámci tohoto artefaktu 

byla 12 %. Na artefakty způsobené vnějšími vlivy – externí světlo, nesprávně nalepená 

sonda, přístroj reagoval nepatrným vzrůstajícím, respektive klesajícím trendem. 

Absolutní změna hodnot u obou dvou artefaktů byla 3 %. Na Obr. 4.1 je vidět místo kdy 

došlo při měření situace pro špatně nalepenou sondu k jejímu úplnému odlepení. Hodnota 

rSO2 poklesla o 11 %. Takto nechtěně vytvořená špička v signálu byla při vyhodnocení 

v Tab. 2 zanedbána. 

Další měření probíhalo na přístroji INVOS 5100C. Naměřená data byla vykreslena 

do grafu, viz Obr. 4.2. Největší změnu hodnot rSO2 přístroj INVOS 5100C zaznamenal 

opět při pohybovém artefaktu, kdy docházelo k výrazným oscilacím. Absolutní změna 
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hodnot u pohybu hlavy byla 10 %. Tento přístroj umí detekovat vliv externího světla 

na data a upozornit na situaci alarmem a přerušením monitorace. Tudíž při měřeném 

artefaktu – externí světlo, došlo k přerušení snímání hodnot asi po 20 vteřinách, kdy 

před tím, než přístroj přestal měřit, se na monitoru objevil náběh vzrůstajícího trendu 

(Obr. 4.2). U nesprávně nalepené sondy se objevil na obrazovce patrný klesající trend. 

Poslední měření proběhlo na přístroji ROOT O3. Data byla vykreslena do grafu, 

viz Obr. 4.3. Největší změna hodnot byla zaznamenána při měřeném 

artefaktu – nesprávně nalepená sonda. Zde se objevil výrazný klesající trend, kde 

absolutní změna hodnot byla 14 %. U pohybu hlavy absolutní změna hodnot činila pouze 

8 %. Při artefaktu – externí světlo je možné na Obr. 4.3. vidět pokles, který je následně 

vystřídán vzrůstajícím trendem. Pro prvotní pokles neexistuje žádný relevantní důvod. 

Výše uvedené trendové situace pro jednotlivé artefakty, které je možno také najít 

sepsané v Tab. 2, ukazují, že všechny tři přístroje NIRS reagovaly na dané artefakty 

podobně. U externího světla se objevil na monitorech vzrůstající trend kromě přístroje 

INVOS 5100C, který je vybaven detektorem externího světla. Tento trend se nejspíše 

objevil v důsledku ohřevu tkáně, který zapříčinil vazodilataci a periferní tkáň začala 

absorbovat infračervenou složku ze světla. U nesprávně nalepené sondy se objevil 

klesající trend, ať už více nebo méně patrný, v důsledku změny optické dráhy záření. 

U pohybu hlavy ze strany na stranu bylo možné u všech přístrojů pozorovat oscilace. 

Měřená data vygenerovala rozdíl v rámci referencí použitých přístrojů až 16 % (Tab. 2). 

Tento velký rozdíl v měřených hodnotách rSO2 je právě způsoben neexistencí možnosti 

kalibrace přístrojů na jednotný standard. Je proto důležité, aby průmysl souhlasil 

s  jednotnými a ověřovacími standardy a vyvinul metodu pro kalibraci, měření a kontrolu 

těchto zařízení. 

Na závěr byla navržena filtrace pro pohybový artefakt – pohyb hlavy. Tento pohyb totiž 

způsobil ve všech měřeních pravidelný artefakt s podobnými absolutními změnami 

hodnot rSO2. Byl použit Moving Average filtr, který je běžně používán pro vyhlazování 

signálů. Na Obr. 4.4 je vidět, že použitím tohoto filtru došlo k eliminování poměrně 

značných oscilací, které byly způsobeny pohybem hlavy ze strany na stranu. Výsledkem 

je vyfiltrovaný signál rSO2 oscilující v maximálně 4% rozmezí hodnot rSO2. V tomto 

rozmezí se pohybovaly i hodnoty reference signálu pro přístroj INVOS 5100C. Tudíž 

v tomto ohledu je možné tvrdit, že filtrace proběhla úspěšně. V praxi by při projevu 

artefaktu – pohyb hlavy, v signálu rSO2 šlo o specifickou situaci, například o rychlý 

transport pacienta sanitou, kdy může docházet k nekontrolovatelnému pohybu hlavy 

pacienta ze strany na stranu. Použitím jiného filtru, například horní nebo dolní propusti, 

by se mohlo jednat o poměrně hrubou metodu, kdy by mohlo dojít ke ztrátě podstatné 

informace v signálu. Pro ostatní artefakty – externí světlo, nesprávně nalepená sonda, 

nebylo možné navrhnout sofistikovanou filtraci. Artefakt se totiž v měřených datech 

projevoval pouze ve formě různě strmé, vzrůstající, respektive klesající trendové linie. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat sadu experimentů se třemi NIRS 

monitory – SenSmart X-100, INVOS 5100C a ROOT O3, a porovnat chování těchto 

monitorů při působení navržených zdrojů artefaktů. Jako zdroje artefaktů, kterým byly 

monitory NIRS vystaveny, byly vlivy externího světla, nesprávně nalepená sonda a pohyb 

hlavy se senzorem NIRS. 

Pro vyhodnocení experimentů musela být data z přístrojů zaznamenána do počítače. 

Z důvodu, že k přístroji ROOT O3 není dodáván vlastní program pro záznam dat, bylo 

využito volně šiřitelného SW RealTerm a k němu byl vytvořen návod pro nastavení 

stabilní komunikace mezi přístrojem a softwarem, viz příloha A této práce.  

Z výsledků experimentů vyplývá, že přístroje reagují na daný typ artefaktu stejnou 

nebo podobnou změnou trendu křivky rSO2, kromě přístroje INVOS 5100C, který 

automaticky rozpoznal vnější artefakt – externí zdroj světla, a v dané situaci neměřil.  

Avšak, přístroje se zásadně liší v hladinách úrovní měřených hodnot regionální 

oxygenace. Rozptyl v hladinách měřených referencí byl u použitých přístrojů až 16 %, 

což je více než bylo zjištěno ve studii [31], kde tento rozptyl v absolutních hodnotách 

regionální oxygenace byl 12 %. Rozšíření rozdílu je dáno zařazením nového přístroje 

ROOT O3 (Masimo Inc.), který nebyl v práci [31] zařazen. 

Při analýze artefaktů a následné filtraci artefaktů se jevilo jako optimální řešení 

použití filtru typu Moving Average.  

Vzhledem ke značným rozdílům v absolutních hodnotách měřeného parametru rSO2, 

které dosahují hodnot až 16 %, ale při stejné reakci přístrojů na změny rSO2 je 

doporučením této práce využívat v klinickém provozu monitory regionální oxygenace 

jako trendová měřidla a vždy uvažovat změny parametrů rSO2 v souvislostech s ostatními 

sledovanými veličinami. 
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Příloha A: Návod pro zajištění a nastavení komunikace 
mezi ROOT O3 a počítačem 

 

Stručný návod na použití přístroje MASIMO: 

• Zkontrolovat zapojení přístroje ROOT k síťovému napájení.  

• Zapnout přístroj ROOT stisknutím tlačítka napájení po dobu dvou sekund.  

• Připojit přístroj Radical-7 k dokovací stanici.  

• Zapnout přístroj Radical-7 stisknutím tlačítka napájení. 

• Připojit senzor SpO2 k přístroji Radical-7. 

• V případě požadavku na měření rSO2 připojit kabel MOC-9 do jednoho ze tří 

dostupných portů MOC-9. Poté připojit senzor rSO2 k modulu MOC-9.  

• Na obrazovce se zobrazí okna pro každý parametr, jehož senzory jsou připojeny 

k přístroji ROOT a probíhá záznam. 

• Nastavit dobu trvání trendu. Výchozí nastavení je 2 hodiny.  

• Menu         Nastavení trendu      Doba trendu 

 

• Záznam dat do počítače:  

• Propojit USB port přístroje ROOT pomocí USB kabelu s počítačem, na kterém 

je nainstalován program Realterm určený k exportu dat z přístroje do počítače. 

• V nastavení přístroje ROOT zvolit Device settings, poté Device output a 

zkontrolovat nastavení portů na ASCII 1.  

• Zapnout program Realterm – Softwarová verze musí být vyšší než 3.0.0.29, aby 

fungoval správně. 

o V systému win zkontrolovat vytvořený COM port – typicky COM3 nebo 

COM7. V záložce Port nastavit Baudrate na 921600, nastavit port (7) a 

OPEN port (stlačené tlačítko) a stisknout tlačítko Change.  

o V záložce Capture nastavit End after na 0.  

o Vytvořit novou složku, do které se mají data ukládat nebo zvolit již 

existující.  

o Změnit název souboru, pod kterým se data uloží.  

o Spustit záznam Realterm tlačítkem Start Overwrite (přepíše soubor 

daného názvu) nebo Start Append (začne vpisovat na konec souboru 

daného názvu) – pokud zaznamenáváte data do úplně nového souboru, 

na volbě nezáleží.  

o Při záznamu je záložka Capture červená a data na obrazovce 

„zamražená“.  

o Zastavit záznam tlačítkem Stop Capture.  

  

• Po ukončení nahrávání dat odpojit všechny senzory od přístroje ROOT.  

• Odpojit USB kabel od přístroje i počítače.  

• Vypnout přístroj Radical-7 stisknutím tlačítka napájení. 

• Vypnout přístroj ROOT stisknutím tlačítka napájení po dobu osmi sekund. Po 

stisknutí tlačítka napájení po dobu dvou sekund bude přístroj uveden do 

pohotovostního režimu. 


